
DISSABTE 15 d’octubre · 19h. VOC
Dir. Pau Durà. 2022 Int.: Francesc Orella 
,Edu Soto ,Malena Alterio ,Pau Durà. 
85min.Catalunya. +7 anys. Comèdia. 


Amb un pot ple d’esperma a la butxaca 
camí a la clínica on l’espera la seva 
dona per a fer una fecundació in-vitro, 
en Santi, un crític culinari d’uns quaranta 
anys, xoca amb un cotxe que es dona 
a la fugida. Buscant ajuda, queda 
atrapat al restaurant Toscana, un local 
amb evidents problemes econòmics 
on, a punta d’escopeta, un antic cuiner 
reclama la seva quitança a l’amor 
d’aquest.

Programació
Octubre 2022 Cinema Catalunya de Ribes de Freser
www.amicscinevallderibes.com

DISSABTE 1 d’octubre 19h · VOC
Dir. Nando Caballero. 2022  Int.: Anna 
Marin, Anna Capacés, Frank Capdet, 
Alba Rubió, Antonio Juárez. 88min. 
Catalunya +12 anys. Drama.  

Amb la presència del seu director

La Jana és una fotògrafa que decideix 
abandonar la seva feina i la seva ciutat 
després de la tràgica mort del seu company. 
Abans de marxar ha de fer un últim reportatge 
on coneixerà l’Arlet i l’Estel, dues pintores 
que impulsaran la seva vida cap a un destí 
molt diferent del que mai hauria imaginat.

L’ÚLTIM SALT

  Estrena     Els millors films de l’any     Presentació i/o cinefòrum    Conferència      Música/Teatre/Òpera     Familiar   Copa de cava
 

  VOSE:  Versió original subtitulada al castellà VDE:  Versió doblada a l’espanyol  Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
  VOSC:  Versió original subtitulada al català      VDC:  Versió doblada al català   VOE / VOC : Versió original en castellà o català

DISSABTE 8 d’octubre · 19h · VOE
Dir.: Vicente Villanueva. 2017 Int.: Paco 
León, Rossi de Palma, Oscar Martínez, 
Adrián Lastra, Alexandra Jiménez. 96min. 
Espanya. +12 anys. Comèdia. Malaltia 
mental.

Un grup de pacients coincideixen a la 
consulta d’un eminent psicòleg, tots 
ells afligits de TOC(Trastorn Obsessiu 
Compulsiu). Però com el metge es retarda, 
hauran d’esperar-li intentant mantenir 
a ratlla -o no tant- les seves manies, 
impulsos, convulsions, obsessions i rituals. 
Adaptació de la famosa obra teatral de 
l’autor i humorista francès Laurent Baffie.

TOC TOC

TOSCANA

TURANDOT

DISSABTE 22 d’octubre · 18h · VOSE
Òpera de Giacomo Puccini.
Dir. Musical: Oksana Lyniv. 2022. Int.: 
Oksana Dyka, Rodrigo Ortiz, Antonio 
DiMatteo, Michael Fabiano, Francesca 
Dotto. 2h10min. Cantada en italià.

Al març de 2022 el Teatre de l’Opera 
di Roma va representar Turandot 
de Puccini, una de les òperes més 
representades en el món. L’aspecte 
més atractiu d’aquesta producció va 
ser la proposta escènica de l’artista 
xinès Ai Weiwei, el seu primer treball 
com a director d’òpera, i donats els 
resultats amb el potencial de convertir-
se ràpidament en un dels directors més 
buscats.

FUEGO

DISSABTE 29 d’octubre · 19h. VDE
Avec amour et acharnement. Dir. Claire 
Denis. 2022 Int.: Juliette Binoche, 
Vincent Lindon, Grégoire Colin, Bulle 
Ogier. 116min. França. +12 anys. 
Drama. 
Quan es van conèixer, la Sara vivia amb 
François, el millor amic de Jean. Ara, 
Jean i Sara s’estimen i viuen junts fa 10 
anys. Un dia, la Sara veu François pel 
carrer. Ell no se n’adona, però a ella li 
envaeix la sensació que la seva vida 
podria canviar sobtadament. 

CICLE
GAUDÍ

DIUMENGE 30 d’octubre 18h · VDE 
Dir. David Leith. 2022   Int.: Brad Pitt, Joey 
King, Aaron Taylor-Johnson. 126min. Estas 
Units. +16 anys. Acció. 

Brad Pitt, un assassí amb mala sort 
decidit a dur a terme les seves comeses 
de manera pacífica després de massa 
feines que han descarrilat. Bullet train és 
un salvatge i trepidant viatge a través del 
Japó més modern.

BULLET TRAIN

ÒPERA

Si vols FER-TE SOCI o SÒCIA ho pots tramitar 
a la guixeta del cinema o bé a la nostre web 

www.amicscinevallderibes.com

Si vols rebre La PROGRAMACIÓ per  WHATSAPP, 
afegeix-nos als teus contactes. Tel:  644 04 55 12
Si vols rebre La PROGRAMACIÓ Inscriu-te a la 
Newstetter i estigues al dia de totes les novetats.


